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Voorgesteld besluit 
1. De intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’ ondertekenen; 
2. De raad informeren. 

  
Inleiding 
Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. In Regio Zwolle 
werken we bestuurlijk en ambtelijk samen op basis van regionale opgaven in een netwerk van 
ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.Regio Zwolle kent een lichte 
netwerkstructuur, waarin opgavegericht gewerkt wordt met ‘Coalitions of the Willing’. Centraal in de 
samenwerking staan de drie g’s: gunnen, groeien en grens ontkennend denken en werken. De Regio 
Zwolle is op dit moment de grootste economische groeiregio van Nederland. 
 
Rijk en regio staan voor veelzijdige ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld het 
realiseren van aantrekkelijke landschappen, goede natuur- en waterkwaliteit, voldoende en betaalbare 
woningen voor iedereen, een duurzame energie- en voedselvoorziening en een veilige leefomgeving 
voor mens en milieu te realiseren. Deze ambities inpassen in de ruimtelijke inrichting van het land is 
een uitdaging.  
 
Doelstelling 
Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek om van 
de regio een economische topregio te maken, waar inwoners maximale kansen krijgen zich te 
ontwikkelen.  
 
Argumenten 
1.1 Hiermee geeft u richting aan de economische, ruimtelijke en maatschappelijke  opgaven in de 

Regio Zwolle 
Met de intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’ spreken we de 
intentie uit om te komen tot een robuuste agenda, waarin alle ruimtelijke puzzels met elkaar 
verbonden worden, waarin iedereen vanuit zijn taak of rol kan mee doen en waarin we elkaar 
respecteren in de ruimte.  
 

1.2 Met het ondertekenen kan een sterker signaal aan de minister afgegeven worden over de kracht 
van de samenwerking 
De grootste groeiregio van Nederland kan met de intentieverklaring zichzelf op 10 november en 
daarna goed zichtbaar maken  bij het Rijk. Hierdoor wordt een goede basis gelegd voor een 
sterke Rijk-Regio Deal waar de gemeente Noordoostpolder zich weer kan versterken. 

 
Kanttekeningen 
1.1 Wij werken ook in andere samenwerkingsverbanden 

Bij ruimtelijke opgaven wordt er gewerkt op verschillende, soms overlappende, gebieden en 
onderwerpen. Zo zit er bijvoorbeeld overlap tussen NOVEX-gebied Lelylijn en NOVEX-Regio 
Zwolle en met Samen Maken We Flevoland en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 
Hierbij is het zaak om te blijven gunnen, groeien en grenzen te ontkennen. 

 
Planning/uitvoering 

- de intentieverklaring ondertekenen; 



 

 

- de intentieverklaring op 10 november tijdens de Regio Zwolle Dag door de regio op 
symbolische wijze aan de minister aanbieden; 

- In de periode tussen 10 november en februari 2023 wordt de intentieverklaring verder 
geconcretiseerd. Alle ondertekenende partijen worden uitgenodigd mee te denken en zich uit 
te spreken over de gewenste versterkte samenwerking en uitvoering. De uitwerkingen worden 
aan de samenwerkende partijen voorgelegd. Vaststelling daarvan is voor iedere 
ondertekenaar een nieuw weegmoment; 

- Medio februari 2023 krijgt de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen; 
- de vastgestelde uitwerkingen worden geborgd in de strategische samenwerkingsagenda 

2024-2028 en de benodigde bouwstenen voor de concretisering van NOVEX. 
 
Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief Intentieverklaring 31 oktober 2022  
2. Intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’  

 
 


